
Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Pohledy, okres Svitavy

Jedná se o podíl 1/2 na řadovém, koncovém
rodinném domě se 2.NP v obci Pohledy, část
obce Horní Hynčina, okres Svitavy. Podíl druhé
poloviny ve vlastnictví Martina Svobody je
zpeněžován Exekutorským úřadem v Přerově na
www.okdrazby.cz.
Lokalita: Horní Hynčina 185, Pohledy
1.prohlídka: 7.3.2019 9:30
2.prohlídka: 18.3.2019 12:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 150 000,- Kč
Odhadní cena: 300 000,- Kč
Vyvolávací cena: 300 000,- Kč
Jistina: 35 000,- Kč
Číslo prodeje: 064/2018-A
Zahájení dražby: 27.3.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl 1/2 na řadovém, koncovém rodinném domě se 2.NP v obci Pohledy, část obce
Horní Hynčina, okres Svitavy. Podíl druhé poloviny ve vlastnictví Martina Svobody je zpeněžován
Exekutorským úřadem v Přerově na www.okdrazby.cz. Rodinný dům je řadový, koncový, montovaný
objekt se 2NP. V 1. NP je vchod, garáž, předsíň, kotelna, příslušenství (WC, umyvadlo), 3 x pokoj,
dřevěné schodiště do 2. NP, kde se nachází podesta, koupelna, kuchyň a 3 x pokoj, z podesty je
pak vstup na půdu, z prostor pokoje v 1. NP je vstup na zahradu. Rodinný dům je prázdný. RD
je pravděpodobně založen na betonové základové desce, je montovaný, typu OKAL se sedlovou
střechou. Stropy jsou rovné, krov je dřevěný vaznicový, krytinu tvoří taška, klempířské prvky jsou z
pozinkovaného plechu event. s nátěrem, část ostění je s hliníkovým obložením. Vnitřní omítky jsou
vápenné hladké, tapety, vnitřní obklady jsou v koupelně, WC a v kuchyni, dveře jsou dřevěné, plné,
nebo částečně prosklené, okna jsou dřevěná, zdvojená, podlahy jsou betonové, dřevotřískové, pokryté
kobercem. Vytápění je ústřední, pravděpodobně kotlem na TP umístěným v 1. NP s rozvodem do
radiátorů, prostor kotelny nebyl zpřístupněn, rozvod TUV i SV je proveden, odkanalizování je od všech
hygienických zařízeních. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu. Součástí
nemovitostí jsou IS, porosty na pozemcích, zpevněné plochy, oplocení.


